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Vegetais têm variação de
preço de até 248% no ABC

Pesquisa realizada pela Craisa em seis cidades da região mostra enorme variação dos valores cobrados por
frutas, legumes e verduras da cesta básica Cebolas e batatas são os produtos com maiores diferenças {pág 04}

ANDRÉ AMERICO/METRO ABC

Band transmite 
o Miss São Paulo que
acontece amanhã {pág 16}

Momento difícil

Valor do 
carro usado
despenca
até 15%

Facilidade de crédito e redução
de IPI para veículos 0 km fazem
mercado de seminovos sofrer 
retração {pág 10}

Câmara aprova
aumento de pena
para traficantes
Pelo texto, quem vender 
crack poderá ter a pena dobrada. 
Proposta vai ao Senado {pág 08}

30 candidatas
na disputa 
pela coroaGinasta que conquistou o 

ouro olímpico desfilou em carro
de Bombeiros pela cidade {pág 23}

Arthur Zanetti é recebido
como herói em S. Caetano

Crianças da rede municipal confeccionaram enfeites nas cores verde e amarelo para recepcionar o campeão olímpico 

HOJE SIM!
MENINAS DO VÔLEI 

ATROPELAM O JAPÃO E
DISPUTAM OURO {pág 22}

HOJE NÃO...
ALISON E EMANUEL

FICAM COM A PRATA NO
VÔLEI DE PRAIA {pág 22}

É JAH!
BOLT & CIA.
DOMINAM
O PÓDIO
{pág 22}

Mín 11°C
Máx 27°C

ABC
Sexta-feira, 
10 de agosto de 2012

Edição nº 679, ano 3
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Tráfego na Lions
aumenta em 20%

FOTOS: ANDRÉ AMERICO/METRO ABC

Reaberta em maio após 25
meses em obras, a avenida
Lions, em São Bernardo,
tem hoje volume de tráfego
20% maior do que antes do
rebaixamento. O registro
diário, que era de 40 mil
veículos nos dois sentidos,
está agora perto dos 50 mil.

Secretário de Transpor-
tes e Vias Públicas de São
Bernardo, Oscar Silveira
Campos explica que o au-
mento veio com a melho-
ra da segurança e a possi-
bilidade de se alcançar
maior velocidade média.

A ‘nova’ Lions separa os
trânsito local, pela parte
alta, que dá acesso aos
bairros, e o de passagem,
em pista expressa.

“Isso melhorou muito o
tráfego, não só na Lions,
mas em toda a região por-
que fez melhor distribui-
ção dos veículos”, afirmou
o secretário, citando bene-
fícios em vias como a Sena-
dor Vergueiro, a Afonsina e
Winston Churchill.

O crescimento de fluxo

não têm produzido con-
gestionamentos porque o
percurso está mais rápido.
A travessia, que era de até
50 minutos nos horários
de pico, hoje pode ser feita
em até 10 minutos.

Segundo o secretário, a
via pode receber, em boas
condições, até 70 mil veícu-
los, mas isso depende de
obras em Santo André e
Diadema, que fazem limite
nos extremos.

Radar
Os radares fixos da via ain-
da não estão em funciona-
mento. Para serem libera-
dos, os equipamentos ain-
da dependem de regula-
gem do Inmetro, que está
atrasada, mas deverá ser
feita em 15 dias.

Por ora, a fiscalização da
velocidade máxima, que é
de 70 km/h, têm sido feita
por radares móveis.

Rebaixada, via recebe hoje cerca
de 50 mil veículos diariamente 

Programe-se

O Festival do
Chocolate de Ri-
beirão Pires ter-
mina no fim de
semana. A atra-

ção principal
hoje é o Skank.
Amanhã é a vez
de Simoninha e
domingo, Padre
Fábio de Mello.
Os shows são

realizados por
volta das 21h na
avenida Brasil,
145. Cada en-
trada deve ser

trocada por três
quilos de ali-

mento não 
perecível.

Em São Caetano,
a Festa Italiana
entra na segun-
da semana. São
22 barracas com
pratos típicos co-
mo fogazza, ma-
carronada e piz-
za. A entrada é

gratuita, das 18h
às 22h30, e os

pratos possuem
preços indivi-

duais. O endere-
ço é  Praça Co-

mendador Erme-
lino Matarazzo. 

Cobertos por plástico, radares fixos deverão funcionar em 15 dias

Investimento na recuperação e finalização das obras é de R$ 13 milhões

Viaduto será aberto
até o fim do mês
Mais duas semanas. Esse é
o prazo estimado pelo se-
cretário de Transportes e
Vias Públicas de São Ber-
nardo, Oscar Silveira Cam-
pos, para a abertura do
viaduto Moyses Cheid, no
km 22,5 da via Anchieta.

A estrutura começou
ser construída há 36 anos,
mas foi abandonada, res-
tando só um esquelto de
concreto sobre a rodovia. 

As obras para finaliza-
ção da estrutura foram ini-
ciadas em julho do ano
passado. O prazo inicial

era de entregar o viaduto
recuperado em fevereiro,
mas a necessidade de inte-
venções também da Sa-
besp, Eletropaulo e Com-
gás empurraram o prazo,
segundo a prefeitura. 

O elevado terá mão du-
pla e irá eliminar o cruza-
mento em nível para quem
trafega pela Anchieta com
destino à avenida Maria
Servidei Demarchi, além
de facilitar o acesso aos
bairros Ferrazópolis, As-
sunção, Demarchi, dos Ca-
sa e Centro. METRO ABC

ANDRÉ VIEIRA
METRO ABC
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Hortifrutis são utilizados para atrair clientes na guerra pelo menor preço entre supermercados Pesquisa da
companhia de abastecimento de Santo André mostra que os produtos possuem maior diferença de valores no ABC

Preço de frutas, legumes 
e verduras varia até 248% 

Consumidor deve ficar atento também à qualidade das mercadorias

ANDRÉ AMERICO/METRO ABC

Maiores diferenças

Fonte: Craisa (Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André)

Veja as variações encontradas nos preços dos produtos 
hortifrutigranjeiros no ABC

Produto Preço, em R$ Variação

Ovos brancos  
(uma dúzia)  

Batata lavada  
(o quilo)  

Cebola   
(o quilo)   

Tomate   
(o quilo)   

Alface-crespa  
(unidade)

Laranja-pêra  
(o quilo)   

Banana-nanica  
(o quilo) 

4,49  

1,97

2,75 

6,99 

2,49

1,59 

2,49 

3,29 

0,59  

0,79  

5,48 

1,19  

0,64 

1,39  
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36,5%

233,9%

248,1% 

 27,6%

109,2%

148,4%

79,14%

Consumidor que não pes-
quisa preço na hora de en-
cher a fruteira pode pagar
até 248% mais no ABC.
Pesquisa realizada pela
Craisa (Companhia Re-
gional de Abastecimen-
to Integrado de Santo
André) em 15 supermer-
cados diferentes nas
seis cidades (Rio Grande
da Serra não participa)
mostra que o valor das
frutas, verduras e legumes
tem a maior variação en-
tre os produtos que com-
põem a cesta básica.

Cebola e batata são as
campeãs de altos e baixos,
podendo ser encontradas
a menos de R$ 1 o quilo
ou a mais de R$ 2 na mes-
ma semana. 

As variações tão altas
são resultado da briga en-
tre os supermercados para

atrair o consumidor com
ofertas. Esta é a análise  do
engenheiro agrônomo da
Craisa e autor da pesquisa,
Fábio Vezza Benedetto. “Há
muitas promoções em que
estes produtos são ofereci-
dos a preços de custo ou
até inferiores. Esta estraté-
gia faz com que os preços
entre os mercados variem
bastante”, disse.

Outros fatores aponta-
dos como determinantes
pelo pesquisador é a sazo-

nalidade dos alimentos,
nem sempre disponíveis
em todas as épocas do ano,
e o escoamento das merca-
dorias. “Caso um dos pro-
dutos ‘sobre’ na bancada, o
seu preço é reajustado afim
de escoar a mercadoria. A
menos que não esteja bom
para o consumo, e isso
também influencia no pre-
ço”, explicou Benedetto. 

As promoções exigem
do consumidor também
mais atenção quanto a qua-
lidade dos hortifrutis.
“Nem sempre as feiras li-
vres têm os preços mais em
conta, porém a qualidade
dos produtos é superior. O
abastecimento dos feiran-
tes é praticamente diário.”

VANESSA SELICANI
METRO ABC

Confira

No site da Craisa, é

possível conferir o

valor dos produtos

cobrado por cada

supermercado. 

Morre jovem vítima de briga
de trânsito em São Bernardo
O jovem baleado na cabeça
depois de uma briga de
trânsito no estacionamen-
to de um supermercado de
São Bernardo morreu on-
tem. Alisson da Costa Nas-
cimento, 21 anos, estava
internado em estado grave
desde a madrugada do sá-
bado no Hospital Estadual

Mário Covas, em Santo An-
dré. A vítima se envolveu
em uma briga de trânsito
na avenida Pereira Barreto.
O outro motorista, que es-
tava acompanhado por
duas pessoas, o seguiu até
o estacionamento do su-
permercado. A discussão
continuou no local e Alis-

son foi atingido por um ti-
ro de revólver calibre 38. 

O autor do disparo fu-
giu. A polícia conseguiu lo-
calizar os ocupantes do veí-
culo depois de analisar
imagens das câmeras do
estabelecimento. Três pes-
soas foram presas.

METRO ABC

Candidatos mostram
propostas na Acisa
Os candidatos a prefeito de
Santo André participarão a
partir deste mês de um ci-
clo de palestras na Acisa
(Associação Comercial e In-
dustrial de Santo André).
Os encontros serão realiza-
dos todas as quartas-feiras
durante o período de 15 de
agosto a 19 de setembro,

no horário das 8h às 10h. A
ordem das palestras foi sor-
teada. Todos os candidatos
terão o mesmo tempo para
apresentar seu programa
de governo. As vagas para
assistir às palestras são li-
mitadas. Interessados de-
vem fazer inscrição pelo
2199-1640. METRO ABC

Cronograma

Raimundo Salles

Dia 15 de agosto
Marcelo Reina

Dia 22 de agosto
Alexandre Fláquer

Dia 29 de agosto 
Nilson Bonome

Dia 5 de setembro
Aidan Ravin

Dia 12 de setembro
Carlos Grana

Dia 19 de setembro

www.craisa.com.br
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O advogado Márthius Lobato disse que não há dinheiro público na Visanet

CLÁUDIO 
HUMBERTO

Política

MENSALÃO: ‘CATIMBA’ DE
ADVOGADOS IRRITA O STF.
Os ministros do Supremo
Tribunal Federal ficaram
indignados com a “catim-
ba” – esse foi o termo usa-
do – dos advogados de defe-
sa no processo do mensa-
lão, que reclamaram da saí-
da da ministra Cármen Lú-
cia antes do término da ses-
são de terça (7). A ministra
explicou que teria que sair
mais cedo porque, como
presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral, teria que
preparar a pauta de julga-
mentos daquele dia.

EXPECTATIVA. O ministro
Marco Aurélio já anunciou
que não irá à sessão desta
sexta. A pergunta dos mi-
nistros é: os “catimbeiros”
desafiarão o ministro?

SONHO PETISTA. Segundo
Carlos Zarattini (SP), pes-
quisas internas do PT
apontam Serra dois pon-
tos abaixo de Russoman-
no: “Ele pode nem ir a 2º
turno”.

MAIS QUATRO. Governistas
mais ligados a presidenta
do que ao antecessor Lula
mandaram produzir a lo-
gomarca da campanha
pré-eleitoral “Dilmais4”.

QUE OCTANAGEM… O mi-
nistro Mantega (Fazenda)
avisou que o aumento da
gasolina “não está no ho-
rizonte”. Mas o cheiro do
aumento…

INFELIZ SÓ NO JOGO. Fer-
nando Cavendish (Delta)
vai se casar com Alessan-
dra Blanco, uma advogada
de Brasília. Antohony Ga-
rotinho (PR) cutuca: Sérgio
Cabral será padrinho ou
terá vergonha de aparecer
no casório do amigo?

SEM CENSURA. O deputado
Alessandro Molon (PT-RJ)
defendeu ontem na Bienal
do Livro em São Paulo o
fim da censura a biogra-
fias de pessoas públicas. 

PODER SEM PUDOR
Alkimin, a raposa

“O STF
está 

cumprindo o
seu dever.”
JOSÉ SARNEY, PRESIDENTE 

DO SENADO, SOBRE O 
JULGAMENTO DO 

MENSALÃO

Marco Aurélio

DORIVAN MARINHO/ FOTOARENA

Araposa mineira José
Maria Alkimin visita-
va o interior quando

encontrou um velho corre-
ligionário, dono do jornal
local:
- Como vai “O Combate”?
- Não é “O Combate”, de-
putado. O nome do jornal
é “O Debate”...
- Ora, eu sei! Refiro-me ao
seu combate no “O Deba-
te”...
- Apesar das dificuldades,

vai muito bem, deputado.
- Leio seu jornal todos os
dias, amigo! – continuou
Alkimin, incorrigível.
- Mas, senhor, o jornal é
semanal...
- É claro que é semanal.
Eu sei! Todas as semanas
pergunto para minha se-
cretária: “Cadê ‘O Deba-
te’?”. É que ele é tão bom
que eu acabo lendo todos
os dias. Está sempre na
minha cabeceira.

COM ANA PAULA LEITÃO E TERESA BARROS 
WWW.CLAUDIOHUMBERTO.COM.BR
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Não houve dinheiro
público, diz defesa

Advogado de ex-diretor do BB alega que valor pago à agência de Valério
era privado O banco não teria ‘nenhum poder de decisão’ sobre a empresa

A defesa do ex-diretor de
Marketing do Banco do Bra-
sil Henrique Pizzolato ne-
gou ontem o envolvimento
do cliente em qualquer
operação para facilitar o
uso de recursos públicos
que abasteceriam o esque-
ma do mensalão, durante
julgamento no STF (Supre-
mo Tribunal Federal).

Segundo a denúncia, Piz-
zolato teria recebido R$ 336
mil do valerioduto e, em tro-
ca, autorizado um pagamen-
to de R$ 73,85 milhões do
fundo Visanet para a DNA, a
agência de publicidade de
Marcos Valério. “As decisões
eram colegiadas. Ele não ti-
nha poder de fazê-lo sozi-
nho. É falaciosa essa denún-
cia”, afirmou o advogado
Márthius Sávio Lobato. “É
um ilusionismo jurídico”.

A autorização do repasse
à DNA foi feita, segundo a
versão, por Douglas Macedo
e Leo Batista, funcionários
do banco. Sobre o dinheiro
recebido num envelope, a
defesa sustentou que estava
fazendo um 'favor' a Marcos
Valério. “Ele pegou e guar-
dou porque aguardava um
mensageiro do PT. Toca o te-
lefone e alguém diz: ‘Eu sou

do PT, vim buscar’. Ele não
sabia que se tratava de di-
nheiro. Só entregou o paco-
te”, afirmou Lobato.

A defesa alegou ainda
que os contratos de publici-
dade com a agência foram
assinados em outubro de
2002, quatro meses antes da
entrada de Pizzolato no car-
go. E nega o uso de dinheiro
público. “O fundo Visanet é
uma empresa privada, os re-
cursos do fundo são priva-
dos e os pagamentos são fei-
tos pela Visanet. O Banco do
Brasil não tem poder ne-
nhuma de decisão.”

Dúvidas
A sustentação oral do advo-
gado levantou dúvidas no
ministro relator Joaquim
Barbosa, que perguntou so-
bre a participação do Ban-
co do Brasil na Visanet.
“De onde saía o dinheiro
para a propaganda de car-
tões?” O advogado respon-
deu: “Quando se faz uma
compra, um percentual é
desviado ao fundo. Por is-
so, é privado”, respondeu.

MARCELO FREITAS
METRO BRASÍLIA

RICARDO MARQUES / METRO BRASÍLIA

Réus do PP reafirmam
existência de caixa dois
Acusado de receber R$ 4
milhões do mensalão, o PP
adotou uma única linha de
defesa  na defesa do ex-pre-
sidente da sigla Pedro Cor-
rêa, do ex-líder do partido
Pedro Henry e do ex-asses-
sor João Cláudio Genú.

A defesa diz que Pedro
Corrêa não participou das
votações da Reforma Tri-
butária e da Lei de Falên-
cias, citadas na denúncia
para justificar o esquema
de pagamento. “Está pro-
vada a inexistência do
mensalão. O PP não rece-
beu para votar com o go-
verno”, disse o advogado
Marcelo Leal.

O PP reconhece ter rece-
bido R$ 700 mil, usados pa-
ra o pagamento de honorá-
rios de um advogado do ex-
deputado Ronivon Santia-
go (PP-AC). Segundo a ver-
são, os depósitos eram fei-
tos pela ex-diretora da
SMP&B Simone Vasconce-
los e o dinheiro era sacado
por Genu. “Ele atuou como
mensageiro do partido nas

idas ao Banco Rural”, justi-
ficou o advogado Maurício
Maranhão.

A defesa de Pedro Cor-
rêa argumentou que a
transferência de recursos
existiu e foi negociada pelo
então deputado José Jane-
ne (PR), já falecido, como
parte de um acordo de
campanha entre o PT e o
PP para as eleições de 2004.
Para os advogados, o Minis-
tério Público ignorou a lis-
ta de 17 pessoas beneficia-
das feita por Marcos Valé-
rio e criou uma denúncia
parcial. “O Ministério Pú-
blico pinçou fatos facciosos
na fase de inquerito, sem o
crivo do contraditório.
Quis tornar dinheiro limpo
em dinheiro sujo”, criticou
o advogado José Álvares.

O STF ouviu também a
defesa de Enivaldo Qua-
drado, ex-dono da correto-
ra Bônus-Banval. “Ele só
entregou o dinheiro a Mar-
cos Valério”, alegou o ad-
vogado Antônio Pitombo.

METRO BRASÍLIA
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Projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados
eleva pena para, no mínimo, dez anos de prisão 

A Câmara dos Deputados
aprovou anteontem, em
sessão extraordinária, um
projeto de lei que aumen-
ta  a pena de dois terços
até o dobro para trafican-
tes de crack.

A proposta, de autoria
do deputado Paulo Pimen-
ta (PT-RS), modifica a lei
que instituiu o Sisnad (Sis-
tema Nacional de Políti-
cas Públicas sobre Dro-
gas). Atualmente, a legis-
lação prevê pena de 5 a 15
anos para quem traficar
entorpecentes. 

Com o projeto aprova-

do pelos deputados, o trá-
fico de crack é equiparado
ao crime de envenamento
de água potável, que é pu-
nido com, no mínimo, dez
anos de prisão. 

Quem induzir, instigar
ou auxiliar alguém a usar
crack  também estará sujei-
to ao mesmo aumento de
pena, assim como quem
produz, compra, vende e
transporta sem autorização
matéria-prima destinada à
preparação da droga. Hoje,
a pena para quem comete
este tipo de crime vai de 1
a 3 anos de prisão.

Crianças e adolescentes
Durante a sessão extraor-
dinária, os deputados tam-
bém aprovaram o projeto
de autoria do deputado
Enio Bacci (PDT-RS), que
dobra a pena de quem for-
necer a crianças ou adoles-
centes drogas ou qualquer
produto que possa causar
dependência física ou psí-
quica.

Pelo texto, a pena será
ampliada apenas nos casos
em que a dependência for
comprovada. Os dois proje-
tos aprovados seguem para
votação no Senado. METRO

Tráfico de crack
poderá ter
punição maior

www.readmetro.com
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Uma das peças publicitárias da campanha

REPRODUÇÃO 

Anúncio 
incentiva
doação 
de órgãos
“Comunicado urgente de
recall aos proprietários de
córneas”. O texto é uma
das armas da nova campa-
nha publicitária a ABTO
(Associação Brasileira de
Transplante de Órgãos) pa-
ra incentivar as pessoas a
se tornarem doadoras.  

O presidente da ABTO,
José Medina Pestana, diz
que o recurso foi usado pa-
ra chamar a atenção das
pessoas. A ideia é mesmo
provocar estranhamento
para  aumentar a lista de
doadores de todos os ór-
gãos e tecidos”.

A ideia da campanha sur-
giu por causa da queda de
5% no número de doadores
este ano. Foram 591, no se-
gundo trimestre, ante 626,
no primeiro . Segundo a AB-
TO, há mais 30,5 mil pes-
soas na fila de transplantes.

O Conselho de Autore-
gulamentação Publicitária
disse que não recebeu ne-
nhuma queixa sobre a cam-
panha. METRO

O governo brasileiro estu-
da apresentar uma pro-
posta de aumento linear
acima da inflação aos cer-
ca de 350 mil servidores
que estão em greve. O au-
mento valeria a partir de
2013. Funcionários de 26
carreiras reivindicam au-
mentos salariais que va-
riam entre 8% e 150%. 

Ontem os sindicatos de
funcionários da PF (Polícia
Federal) decidiram manter
a greve até pelo menos
quarta-feira. O dia foi mar-
cado novamente por pro-
testos. No aeroporto de
Cumbica, em Guarulhos, a
greve dos policiais federais
causou uma fila com 600
pessoas no embarque inter-
nacional. As companhias
recomendam que os passa-
geiros cheguem com qua-
tro horas de antecedência.
No desembarque, a situa-
ção era tranquila. 

Os policiais federais
também fizeram opera-
ção-padrão no porto de
Santos. O reforço na fisca-
lização aconteceu no ter-
minal de cargas, provo-

cando atrasos na saída das
embarcações e no desem-
barque das cargas. 

Em Curitiba, a operação-
padrão causou atraso em
pelo menos 41 voos no
aeroporto Afonso Pena. Ou-
tras 14 partidas foram can-
celadas. O saguão do aero-
porto ficou lotado, com
grandes filas no check-in.  

No porto de Paranaguá,
cerca de 400 tripulantes es-
trangeiros não puderam
deixar a área portuária por
falta de autorização da PF.

Em Minas Gerais, a gre-
ve dos policiais federais já
prejudicou mais de mil pes-
soas, que não conseguiram
retirar seus passaportes.

Os agentes cariocas
também reforçaram as
inspeções no aeroporto
do Galeão. Quatro voos
sofreram atrasos e 16 fo-
ram cancelados.

No Rio Grande do Sul, os
funcionários decidiram sus-
pender a operacão-padrão.

Governo estuda aumento
linear para servidores

JOEL SILVA/ FOLHAPRESS

Fila no embarque internacional de Cumbica, em SP, dava várias voltas na tarde de ontem
MARCIO ALVES
METRO SÃO PAULO

Protesto
bloqueia 
a Paulista
Um protesto de servi-
dores de diversos ór-
gãos federais que estão
em greve interditou
parcialmente a avenida
Paulista na tarde de on-
tem. O bloqueio ocor-
reu em duas faixas, no
sentido Consolação, na
altura da rua Augusta.
Segundo a CET (Com-
panhia de Engenharia
de Tráfego), o protesto
causou congestiona-
mento de 3 km, desde
a rua Vergueiro. 

Agentes da PRF (Polí-
cia Rodoviária Federal)
também realizaram
operação-padrão ontem
em vários Estados, reali-
zando bloqueios em ro-
dovias federais e causa-
ram transtornos e con-
gestionamentos.

A via Dutra teve o
trânsito prejudicado 
na região de Guarulhos, 
na Grande São Paulo,
no sentido Rio de Janei-
ro. Na capital carioca, o
tráfego ficou complica-
do na ponte Rio-Niteroi. 
A PRF fez operação tam-
bém na ponte da Ami-
zade, provocando con-
gestionamentos. METRO
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Corte de IPI para veículos novos e restrições ao crédito derrubaram
valor dos seminovos, diz setor Vendas tiveram queda de 12,1% só em SP 

Preço do carro
usado cai até 15%
Com a redução do IPI (Im-
posto sobre Produtos In-
dustrializados) para carros
novos, o preço de veículos
seminovos despencaram.
Segundo a Federação Na-
cional das Associações dos
Revendedores de Veículos
Automotores (Fenauto), os
valores dos carros usados
recuaram de 10% a 15%. 

“Estamos enfrentando
dificuldades desde dezem-
bro. Os lojistas estão
amargando prejuízo. Nos
últimos três meses, 4,5
mil estabelecimentos fe-
charam as portas no país”,
disse o presidente da Fe-
nauto, Ilídio Gonçalves
dos Santos. Segundo ele,
somente no Estado de São
Paulo as vendas de semi-
novos caíram 12,1% entre
janeiro e maio deste ano
em comparação com o
mesmo período de 2011. 

Mesmo com o fim do IPI
reduzido para carros no-
vos, previsto para o final de
agosto, Santos diz não acre-
ditar em uma reação do
mercado de usados. “O pre-
juízo será menor. O lojista
ainda está estocado”, diz.

Além disso, segundo a
entidade, as instituições

financeiras estão mais ri-
gorosas na concessão de
crédito para a aquisição
de veículos usados, devido
ao aumento da inadim-
plência. “De cada dez fi-
chas, apenas duas são
aprovadas. E, agora, tam-
bém exigem 20% de entra-
da”, afirma Santos.

A Fenauto apresentou
em junho ao Ministério da
Fazenda propostas para im-
pulsionar o setor de semi-
novos, como a retirada do
IOF (Imposto sobre Opera-
ções Financeiras) por seis
meses e linhas de financia-
mento para capital de giro.

METRO

De dez pedidos de financiamento para 

compra de usados, apenas dois são aprovados

DOUGLAS COMETTI/FOLHAPRESS

Associação quer juros menores para contratos antigos

RAHEL PATRASSO/ FUTURA PRESS

Caixa é acionada 
na Justiça por juros
de financiamento
A Associação de Consumi-
dores Proteste quer que
clientes da Caixa Econômi-
ca que assinaram contrato
de financiamento habitacio-
nal com o banco antes de 4
de maio de 2012 também
sejam beneficiados com re-
dução de taxas de juros. A
associação ajuizou ação civil
coletiva na 22ª Vara Federal
da Seção Judiciária do Distri-
to Federal contra a Caixa. O
banco reduziu as taxas de
juros para novos contratos
assinados a partir de 4 de
maio deste ano.

A Justiça pediu 15 dias
para ouvir a Caixa Econômi-
ca Federal e decidir se apro-
va ou não a liminar que ga-
rantiria a negociação dos ju-
ros --para as prestações que
ainda não foram quitadas--
de financiamentos assina-
dos até 3 de maio de 2012.

Com a revisão, os juros
poderão baixar até 21%, cal-
cula a Proteste. A Proteste
também pede a revisão dos

saldos devedores dos finan-
ciamentos de imóveis com
base nos novos juros.

Em resposta, a Caixa in-
forma que “a adoção de ta-
xas de juros para novos con-
tratos, sejam maiores ou
menores, não retroagem às
condições dos contratos já
firmados. Portanto, as ope-
rações são contratadas com
taxa de juros fixa e não flu-
tuante, isto é, eventual ele-
vação de taxa de juros não
afeta os contratos já assina-
dos e o mesmo ocorre nos
casos de baixa dos juros”.

METRO

21%
é a queda estimada
pela Proteste com a 
revisão de juros de
contratos imobiliários
assinados antes 
do dia 4 de maio.

PESQUISA

Busca por
crédito
volta a
crescer
A quantidade de pessoas
que buscaram crédito en
julho cresceu 8% na com-
paração com junho e 2%
em relação ao mesmo
mês de 2011, informou a
Serasa Experian. Na com-
paração anual, foi a pri-
meira alta em nove me-
ses. Porém, no ano, a de-

manda mostra queda de
6% sobre 2011.

Para os economistas
da Serasa, o aumento
em julho é reflexo dos
impactos provocados
por reduções das taxas
de juros, o corte do IPI
(Imposto sobre Produtos
Industrializados) e início
do processo de redução
da inadimplência. 
Os consumidores que 
ganham até R$ 500 men-
sais aumentaram a sua
demanda por crédito em
7,9%. Já os de renda en-
tre R$ 500 e R$ 1.000 ex-
pandiram em 8%, e os de
renda entre R$ 1.000 e
R$ 2.000 mensais em
8,2%. METRO

Aumento de etanol na gasolina
sairá só em 2013, afirma ANP
Um aumento na mistura
de etanol na gasolina nes-
te ano é improvável devi-
do à baixa oferta do bio-
combustível no mercado
brasileiro, mas para o ano
que vem haveria espaço
para tal alteração, conside-
rando uma expectativa de
produção maior, disse on-
tem o diretor da Agência
Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP) Allan Kardec.

“Não há como elevar
imediatamente, até porque
estamos no final da safra,

mas a perspectiva é para
2013. Estamos estudando
para elevar”, disse.

O centro-sul processou
até meados de julho 170
milhões de toneladas de
cana, de um total previsto
para a temporada 2012/13
de cerca de 510 milhões
de toneladas, segundo da-
dos da indústria. “Há a
perspectiva de elevar”, re-
forçou Kardec.

Atualmente, a mistura
de etanol na gasolina está
em 20%. Ela foi reduzida
diante dos 25% de outubro

do ano passado, em meio à
queda na safra de cana.
"Estamos estudando isso
internamente, e pode ter
um aumento gradativo, ou
até mesmo direto para 25
por cento. Vai depender do
comportamento da safra
de 2012 para 2013”, disse.

Nesta temporada, os es-
toques dos produtos conti-
nuam restritos, com a safra
tendo um início mais lento,
e também por chuvas atípi-
cas que afetaram a moagem
do centro-sul em junho, se-
gundo a “Reuters”. METRO

Com final da safra de cana, não tem como elevar mistura de etanol, diz diretor da agência

CHRISTIAN TRAGNI/FOLHAPRESS

Calote com
cheque sobe
em julho 
O número de cheques re-
tornados por falta de paga-
mento teve alta de 3,9% em
julho, na comparação com
junho. Do total, 2,9% dos
cheques emitidos em julho
ficaram inadimplentes, an-
te 2,8% em junho. Os dados
são da consultoria de análi-
se de crédito Telecheque. 

Os cheques sem fundos
continuam sendo a princi-
pal razão para os atrasos nos
pagamentos, respondendo
por 77,3% dos retornos. Che-
ques sustados respondem
por outros 8,6%, roubos e
furtos são a causa para 3,4%
dos pagamentos não realiza-
dos, fraudes respondem por
2% e outros motivos levam
8,6% do total.

O valor das transações
feitas em cheque vem su-
bindo consideravelmente.
Em junho, o valor médio
dos pagamentos em che-
que foi de R$ 340,54 --
1,36% mais que em junho
(R$ 335,98) e 19,6% mais
que em julho do ano pas-
sado (R$ 284,65). 

METRO

www.readmetro.com
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Egito envia
blindados
para o Sinai
O governo do Egito enviou
soldados e blindados para
a cidade de Al-Arish, na Pe-
nínsula do Sinai. Trata-se
do maior movimento mili-
tar na região desde a assi-
natura do acordo de paz
com Israel, em 1979. O
país árabe também deci-
diu fechar os túneis de
acesso à Faixa de Gaza, pa-
ra tentar impedir a circu-
lação de extremistas.

A medida foi elogiada
pelo governo israelense. O
Estado judaico teme, po-
rém, que isso não seja su-
ficiente para restabelecer
a ordem na região. No do-
mingo, radicais mataram
16 soldados egípcios, de-
sencadeando uma crise de
segurança no Sinai.

Ontem, as forças egípcias
voltaram a enfrentar ho-
mens armados. Por ser uma
região, até então, desmilita-
rizada, o Sinai abriga trafi-
cantes de armas e de drogas
e simpatizantes da Al Qae-
da. METRO COM AGÊNCIAS

Vice-premiê russo
xinga Madonna
O vice-primeiro-ministro da
Rússia, Dmitry Rogozin,
chamou a cantora Madonna
de “puta velha” em sua con-
ta no Twitter. Ragozin ficou
revoltado com a defesa que
a popstar fez das integrantes
do grupo punk Pussy Riot
em um show em Moscou, na
noite de terça-feira.

“Com a idade, toda puta
velha quer dar lições de mo-
ral. Principalmente em suas

turnês internacionais”, es-
creveu o premiê na conta
@Ragozin. Ele também disse
que Madonna deveria “ou ti-
rar a cruz, ou colocar calci-
nhas” para falar do assunto.

As jovens do Pussy Riot fo-
ram presas em fevereiro
após terem feito uma canção
que denunciava as ligações
entre o presidente Vladimir
Putin e a igreja ortodoxa rus-
sa. METRO COM AGÊNCIAS

MAXIM SHEMETOV E THOMAS PETER / REUTERS

A cantora no show em Moscou. Ao lado, apoiadores

pedem a libertação das integrantes do Pussy Riot

Governo do Brasil reage
à ameaça paraguaia

O governo brasileiro reagiu
às declarações do presiden-
te do Paraguai, Federico
Franco, sobre a energia
produzida na usina hidre-
létrica de Itaipu. A chance-
laria do Brasil lembrou que
o país vizinho não cede na-
da ao Brasil e que o Para-
guai pode, sim, usar 50% da
eletricidade de Itaipu, mas
que não está autorizado a
revendê-la a terceiros.

O recado integra a re-
cente rusga diplomática
que acometeu a região,
após a suspensão do Para-
guai do Mercosul e a subse-
quente entrada da Vene-
zuela no bloco. Na noite de
quarta-feira, Federico Fran-
co apresentou a políticos
aliados um novo projeto de
política energética. O líder
paraguaio disse que “não
está disposto a continuar
cedendo energia ao Brasil e

e à Argentina.”
Em resposta, o embaixa-

dor Tovar Nunes, porta-voz
do Ministério de Relações
Exteriores brasileiro, res-
saltou que o país paga US$
360 milhões anuais pela
eletricidade excedente do
Paraguai (valor que foi re-
visto no ano passado).

“No momento em que
o Paraguai precisar dos
50% que são seus, o Brasil
estará de acordo, mas te-
mos de ser realistas, isso
não vai ocorrer da noite
para o dia”, disse Tovar
Nunes. Franco quer atrair
empresas que utilizem es-
sa energia. METRO

Líder do país vizinho disse que não vai mais ‘ceder’
energia de Itaipu Chancelaria brasileira rebateu

Franco assumiu a presidência 

do Paraguai no fim de junho

JORGE ADORNO/REUTERS
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A música persegue Breno
Silveira. Depois de estrear
em longas com o blockbus-
ter “2 Filhos de Francisco”
(2005), baseado na história
da dupla Zezé di Camargo e
Luciano, e passear de leve
pelo funk no romântico
“Era Uma Vez...” (2008), ele
estreia hoje “À Beira do Ca-
minho”, com roteiro inspi-
rado nas letras de canções
de Roberto Carlos. 

“Se pudesse começar de
novo, seria músico. Esse é
um pedaço da nossa arte tão
bonito e plural, que diz o
quanto nosso país é maravi-
lhoso e sempre me emocio-
na muito”, diz o diretor.

Emoção, aliás, é a segun-
da palavra de ordem nos tra-
balhos do diretor. No novo
longa, ele conta a história
de João (João Miguel), que se
enclausura em um cami-
nhão após sofrer uma per-
da. Ele é acompanhado pe-
las estradas por um único
CD do Rei. Seu coração amo-
lece quando dá carona ao
órfão Duda (Vinícius Nasci-
mento), em busca do pai
que o abandonou. No meio
disso, João enfrenta seus
fantasmas a partir do reen-
contro com Rosa (Dira Paes).

O diretor diz se identifi-
car com seu protagonista.
Ele também sofreu uma
perda, de sua mulher, Rena-
ta, a quem o filme é dedica-
do. Por conta disso, a mon-
tagem ficou parada por um
ano – Silveira não conseguia
ver as cenas sem lembrar da
dor por que passara. 

O projeto do longa surgiu
durante a produção de mais
um projeto de verve musi-
cal: “Gonzaga – De Pai para

Filho” – um épico sobre as
trajetórias de Luiz Gonzaga
e seu filho, Gonzaguinha,
que estreia no fim do ano.

“Me vi diante de algo gi-
gantesco e daí chegou esse
argumento simples, delica-
do”, diz o diretor. “Rapida-
mente se formatou o rotei-
ro. Ele fluiu”, explica a ro-
teirista Patrícia Andrade. 

O grande drama, segun-
do o diretor, foi conseguir a
autorização de Roberto Car-
los para veicular suas músi-
cas no filme. A seleção in-
cluía 12 faixas, mas ele per-
mitiu o uso de apenas qua-
tro, celebradas por Silveira. 

2
cultura

cultura16 www.readmetro.com
SEXTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2012

“A emoção não
pode ser piegas. Ela
tem que ser sincera
e real para que
toque as pessoas.”
BRENO SILVEIRA, DIRETOR

As eleitas

“Tanto Amor”
“Essa música me per-
segue desde um desen-
contro amoroso que ti-
ve aos 17 anos, quando
me apaixonei por uma
mulher mais velha e
levei um pé na bunda.
Entrei numa ‘badtrip’,
comecei a fazer bestei-
ra. Então meu pai me
deu uma fita com dez
músicas do Roberto,
que ouvi sem parar.
Daí ele nunca mais
saiu da minha vida.”

AMANDA QUEIRÓS
METRO SÃO PAULO

Outras estreias

‘O Exercício do Poder’
[França, 2011], de Pierre Schoeller
Com Oliver Gourmet e Sylvain Deblé
Um acidente com um ônibus repleto
de crianças é o episódio necessário
para que Bertrand Saint Jean, o minis-
tro do Transporte do país, se dê conta
da dimensão política, econômica e so-
cial do cargo e do peso das decisões
que precisa tomar para mantê-lo.

‘Lola’
[EUA, 2012], de Lisa Azuelos 
Com Miley Cyrus e Demi Moore
A estrela de “Ghost” vive a mãe de Lo-
la (encarnada pela musa teen Miley
Cyrus) neste típico filme adolescente
em que uma jovem é traída pelo na-
morado até então perfeito, recebe
bronca da mãe pelas más notas e vê
seu melhor amigo apaixonado por ela.

‘Separados pelo Inverno’
[Irã, 2006], de Rafi Pitts 
Com Mitra Hadjar e Ali Niksolat
Em pleno inverno e sem perspectivas,
um homem abandona a família e par-
te em busca de emprego. Tempos de-
pois, um mecânico chega à cidade e se
interessa pela mulher dele. O longa
iraniano concorreu ao Leão de Ouro
no Festival de Berlim de 2006.

‘A Tentação’
[EUA, 2011], de Matthew Chapman 
Com Liv Tyler e Patrick Wilson
O filme é um thriller de corrida contra
o tempo: um cristão força um ateu a
ficar pendurado no topo de um edifí-
cio – ele tem uma hora para escolher
entre salvar a pele ou a de outra pes-
soa. Sem acreditar na vida após a mor-
te, seria o ateu capaz de tal sacrifício? 

Canção na telaQuem leva
a coroa?
O sonho de se tornar
Miss São Paulo che-
gou. Amanhã, 30 garo-
tas vão desfilar no Pa-
lácio de Convenções
do Anhembi em busca
da tão sonhada coroa.

Adriane Galisteu
apresenta a festa, de
onde sairá a candidata
que vai disputar o  Miss
Brasil, no dia 29 de se-
tembro, em Fortaleza.

“Fico muito conten-
te, é um movimento
completamente dife-
rente na minha carrei-
ra. Estou muito feliz
em apresentar o 
Miss de novo”, disse 
a loira em um papo 
com o Portal da Band.

A concorrência pela
coroa é forte e a dispu-
ta, levada a sério  – um
exemplo é Amanda
Stachera, de Peruíbe,
que largou um cargo
público para ser miss.

Dudu Nobre será a
grande atração musical
da festa e, durante a
apresentação do sam-
bista carioca, as belas
farão uma coreografia
exclusiva preparada
por Thelma Bonavita.

METRO

Breno Silveira
retorna à música
no filme ‘À Beira 
do Caminho’,
baseado em letras
de Roberto Carlos 

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Vinícius Nascimento e João Miguel 
em cena de “À Beira do Caminho”

Diretor e atores do filme comentam suas canções favoritas do Rei

Breno Silveira,
diretor

“Amigo”
“Desde criança sou
louco por essa canção
– saía por aí cantando
o ‘para para para para’
do refrão instrumen-
tal do mesmo jeito
que o Vinícius (que in-
terpreta o menino Du-
da) faz no filme. Fui
palhaço por muito
tempo e, na primeira
vez que fiz uma apre-
sentação como tal,
cantei essa música pa-
ra 300 pessoas.”

João Miguel,
ator

“Cama e Mesa” 
“São muitas músicas.
Falo que sou amiga do
Rei porque cantamos
essa faixa juntos em
2009, no especial de
fim de ano dele, para
umas 8 mil pessoas.
Foi um momento mui-
to especial! Das que to-
cam no filme, a favori-
ta é “Outra Vez”. Você
ouve o primeiro acor-
de e já fica arrepiado.
É impossível não se
emocionar.”   

Dira Paes,
atriz

FOTOS: RODRIGO BELENTANI/DIVULGAÇÃO

Rafaela Butarelli, 
eleita Miss São Paulo 
em 2011
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Brunão
O que a prefeitura fez com o
estádio Bruno Daniel é um ab-
surdo. Prometeram reformar 
há mais de ano e até agora
nada. Acham que temos cara
de bobo, isso é ridículo. A po-
pulação precisa exigir respeito
e não votar nos políticos que
prometem e não cumprem.
Jonas Malaquias, Santo André

Arthur Zanetti
Sai pra rua pra ver o Zanetti pas-
sar. Que orgulho. Esse menino 
é um guerreiro, chegou lá total-
mente desacreditado e desban-
cou os favoritos. Isso só prova
ao mundo que super-heróis
existem sim. Temos de seguir 
o exemplo que ele deu e tentar
fazer sempre o melhor que pu-
dermos para conquistar nossas
próprias vitórias na vida.
Neide Santiago, São Caetano

Leitor fala
Os invasores

Cruzadas

ABC DIGIPRESS

Participe também no Facebook: www.facebook.com/metrojornal
Para falar com a redação: leitor.abc@metrojornal.com.br
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Pergunta  

O IPI para carros novos derru-
bou o preço dos usados. Você
notou alguma diferença? 

Siga o Metro no Twitter:
@jornal_metro

@alexguarilia Claro que não, 
o preço do carro é um absurdo
no Brasil, se diminuiu, foi
pouco, ainda está muito caro. 

@vitzcost: Não, não notei.

@veraok: Continuo achando os
preços de carros muito altos!

Sudoku
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Ingredientes

DANIEL BORK
Receita Minuto

Comece fazendo o buquê aromatizante; para isso coloque so-
bre um pedacinho de tecido todos os ingredientes, amarre
com um barbante deixando um pedaço de 15cm sobrando. Pa-
ra o cassoulet refogue no azeite o alho, a cebola e o toucinho
picado. Acrescente as carnes, as salsichas, deixe fritar leve-
mente, junte os tomates, o extrato, as cenouras,o suco e acer-
te o sal. Refogue, adicione a água, o feijão, o bouquet guarni.
Cozinhe até ficar macio, adicionando mais água, se for neces-
sário. Sirva com arroz branquinho e soltinho. Hummm!
Informação do Chef: Bouquet garni é uma técnica européia de
aromatizar a água do cozimento dos alimentos.

O
cassoulet está para os franceses assim como
a feijoada está para os brasileiros. É um cozi-
do de feijões brancos com cortes de suínos
muito bem condimentados. Esse prato é es-

pecialmente consumido naqueles dias mais frios do
outono e do inverno.

Modo de preparo

2 colheres (sopa) de 
azeite de oliva
2 dentes de alho
amassados
1 cebola picada
100 g de toucinho
defumado picadinho
4 costelas de porco
defumadas cortadas em
pedaços pequenos
200 g de lombo de 
porco picado
200 g de coxinhas 
da asa de frango 
4 salsichas tipo viena
1 paio cortado em rodelas
4 tomates (sem pele 
e sementes) picados
2 cenouras cortadas em

pedaços regulares
2 colheres (sopa) 
extrato de tomate
½ copo de suco de laranja
Sal a gosto
Pimenta a gosto
½ kg de feijão branco
posto de molho 
na véspera
Água em quantidade
suficiente

Bouquet Guarni:

1 folha de louro 
4 cravos-da-índia 
4 grãos de pimenta-
do-reino preta
2 ramos de tomilho
2 dentes de alho 
com casca

LUANA L. LACERDA/PORTAL DA BAND

CASSOULET  
DO BORK

Horóscopo Está escrito nas estrelas www.estrelaguia.com.br

Áries (21/3 a 20/4)
Relacionamento em alta, dia de compartilhar vitórias e derro-
tas, seja qual for o resultado das situações o importante é es-
tar bem pertinho da pessoa amada.
Touro (21/4 a 20/5)
Dia de fugir com o seu amor, sumir do mundo e curtir o rela-
cionamento, se isto for possível. Se não, reserve um tempo
para ficar com a pessoa amada e namorar.
Gêmeos (21/5 a 20/6)
Largue as preocupações e trate de se divertir, o dia está tra-
zendo boas oportunidades para você sair com o seu amor e
colocar o seu relacionamento em dia.
Câncer (21/6 a 22/7)
O amor retorna e o clima de romantismo entra em cena na
relação, bom dia para deixar os seus  compromissos profis-
sionais um pouco de lado e namorar.

Leão (23/7 a 22/8)
Muitas emoções e clima de sedução, dia de se dedicar aos
assuntos do coração e se esquecer do resto. Um programa
requintado pode impressionar o seu amor.
Virgem (23/8 a 22/9)
Ambição e paixões rodeando o dia e causando confusões
entre as pessoas. Procure ficar na sua e não se meter em in-
trigas que possam estregar as suas parcerias.
Libra (23/9 a 22/10)
Hoje o amor toma conta do seu tempo e da sua mente, pe-
ríodo positivo para fortalecer a relação e realizar conquistas
materiais junto com a pessoa amada.
Escorpião (23/10 a 21/11)
Não reclame se você se sentir jogada às traças, o dia está le-
vando as pessoas a se unirem em grupos pequenos e muita
gente pode acabar ficando de fora.

Sagitário (22/11 a 21/12)
Dia de pensar em coisas maiores como a sua espiritualidade,
por exemplo. Afaste-se um pouco dos assuntos mundanos para
poder prestar mais atenção em si mesma.
Capricórnio (22/12 a 20/1)
Romance garantido, um clima ótimo para namorar, aproveite o
dia para vivenciar bons momentos com a pessoa amada. Capri-
che no visual para atiçar a relação.
Aquário (21/1 a 19/2)
Corte coisas que estão tomando o seu tempo e se tornando ar-
riscadas demais, não deixe que os problemas se acumulem, re-
solva logo o que for mais fácil.
Peixes (20/2 a 20/3)
Excesso de sentimentalismo e sensações que podem atrapa-
lhar o seu autocontrole. Evite criar tempestades onde elas não
existem, basta agir naturalmente.
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Rogério falha e
São Paulo perde

IDE GOMES/FRAME/FOLHAPRESS

Rogério Ceni mostrou on-
tem que até os ídolos, por
mais mitos que sejam,
têm dias ruins. O camisa 1
do São Paulo teve noite in-
feliz em São Januário: fa-
lhou feio no primeiro gol
e viu sua equipe perder
por 2 a 1 para o Fluminen-
se, no Rio. 

Desfalcado de Luis Fa-
biano – machucado –, Ade-
milson atuou praticamen-
te isolado no ataque. Cíce-
ro e Jadson auxiliavam o
camisa 11 na linha de fren-
te. Sem efeitos práticos.

A bola aérea foi decisiva
para ambos os clubes. Foi
a partir de uma falta da in-
termediária cobrada por
Thiago Neves, aos 35 mi-
nutos do primeiro tempo,
que Leandro Euzébio des-
viou para as redes. Ceni

saiu mal e não achou na-
da. Um a zero para o Flu.

O empate são-paulino
foi praticamente igual ao
gol carioca: aos 43, Jadson
bateu falta na área e en-
controu Cícero, preciso na
cabeçada. Diego Cavalieri
apenas viu a bola entrar.

Mas quem falhou mais

sofreu. Aos 4 minutos da
etapa final, Jean, ex-São
Paulo, levantou na área. A
defesa tricolor entrou em
pane e Fred, no primeiro
pau, cabeceou.

Goleiro erra no primeiro gol e Tricolor perde para 
o Fluminense por 2 a 1 em São Januário Com a
derrota, time ocupa a 6a posição, com 25 pontos

Raúl Ruidíaz

PILAR OLIVARES/REUTERS

Peruano é
oferecido
ao Santos
O Santos segue em busca de
reforços para o ataque e di-
versos nomes estão na pau-
ta da diretoria. Um deles é o
de Raúl Ruidíaz, peruano de
22 anos que estava na Uni-
versidad de Chile. O joga-
dor, que se desvinculou do
ex-clube em julho, foi ofere-
cido ao Peixe e sua contrata-
ção é estudada pelo técnico
Muricy Ramalho.

O treinador disse conhe-
cer Ruidíaz e afirmou que,
apesar do fechamento da ja-
nela de transferências para
atletas do exterior, ainda es-
pera por contratações.

Como o contrato de Rui-
díaz com o Universidad se
encerrou no dia 15 de julho
– antes da janela de transfe-
rências internacionais se fe-
char – o atleta pode se trans-
ferir para o Peixe.

Velocista, o atacante pe-
ruano já defendeu a seleção
de seu país em cinco oportu-
nidades. Hoje, Muricy tem
oito atacantes à disposição:
Bill, Dimba, Geuvânio, João
Pedro, Miralles, Neymar e
Victor Andrade, além de Pa-
tito Rodríguez, que também
atua no meio. METRO

MATHEUS ADAMI
METRO SÃO PAULO

‘Companheiros
me procuram
mais em campo’
ENTROSAMENTO. O empate
por 1 a 1 contra o Atlético-
GO, no Pacaembu, na últi-
ma quarta-feira, marcou a
primeira partida de Paolo
Guerrero como titular no

Corinthians. O peruano
lamentou o tropeço da
equipe do Parque São Jor-
ge, mas, por outro lado,
mostrou-se feliz em ter si-
do mais acionado pelos
companheiros de equipe
durante o confronto.

“Claro que falta um
pouco mais de ritmo. Mas
já me procuraram mais
em campo. Acredito que,
com o tempo, isso vai me-
lhorando”, afirmou o cen-
troavante alvinegro. 

METRO

Felipão aprova
Guilherme
PALMEIRAS. O volante Gui-
lherme, da Portuguesa,
que frequentou os noticiá-
rios do Corinthians recen-
temente, é alvo do Verdão.
O técnico Luiz Felipe Scola-
ri não poupou elogios ao
jogador. O volante tem seis
jogos pela Lusa no Brasilei-
rão e se recusa a completar
o sétimo para ainda ter
condições legais de se
transferir para outra equi-

pe da Série A.
“Agradaria e muito. Tra-

balho pelo Palmeiras e não
sei se a minha permanên-
cia no clube acontecerá,
mas tenho de planejar o
ano de 2013. O Guilherme
foi solicitado à direção por
sua qualidade. Se algum
grupo comprar os direitos
econômicos dele e resolver
colocá-lo no Palmeiras, por
exemplo, receberemos de
braços abertos”, disse o co-
mandante alviverde.

METRO

Breves

KAKÁ

‘Quem
quiser,
que pague’
O treinador do Real
Madrid, José Mouri-
nho, enfatizou que
deseja contar com
Kaká, porém ressal-
ta que não irá se
opor à transferência,
porém deixou claro
que o interessado 
terá de abrir o cofre.

“Ficarei feliz se
Kaká permanecer, 
e ficarei feliz se ele
quiser sair. No fute-
bol, os jogadores de-
vem jogar onde qui-
serem. Kaká é um jo-
gador muito bom e
está preparado para
chegar ao nível má-
ximo. Se ele desejar
sair, perfeito. Mas
não vamos dar de
graça. Quem quiser
Kaká, terá de pagar
por ele”, disse o téc-
nico português ao
diário “AS”. METRO CLASSIFICAÇÃO

P    V  GP SG 

1º ATLÉTICO-MG 35 11 26 18

2º VASCO 34 10 22 11

3º FLUMINENSE 32 9 26 17

4º GRÊMIO 28 9 21 13

5º INTER 27 7 19 8

6º SÃO PAULO 25 8 23 5

7º BOTAFOGO 23 7 25 5

8º CRUZEIRO 23 7 20 0

9º PONTE PRETA 20 5 18 0

10º FLAMENGO 19 5 18 -3

11º CORINTHIANS 18 4 14 0

12º NÁUTICO 17 5 20 -7

13º PORTUGUESA 17 4 12 -4

14º SANTOS 16 3 13 -4

15º CORITIBA 15 4 23 -7

16º SPORT 14 3 13 -9

17º PALMEIRAS 13 3 15 -3

18º BAHIA 13 2 12 -9

19º ATLÉTICO-GO 10 2 14 -14

20º FIGUEIRENSE 8 1 13 -12

Classificados para a Libertadores
Rebaixados para a Série B

Brasileirão
16ª rodada

AMANHÃ

SANTOS x ATLÉTICO-GO

18h30

SPORT x FIGUEIRENSE

18h30

BAHIA x CRUZEIRO

18h30

FLAMENGO x NÁUTICO

21h

DOMINGO

SÃO PAULO x GRÊMIO

16h

INTERNACIONAL x PONTE PRETA

16h

ATLÉTICO-MG x VASCO

16h

CORITIBA x CORINTHIANS

16h

FLUMINENSE x PALMEIRAS

18h30

PORTUGUESA x BOTAFOGO

18h30

Leandro Euzébio, do Flu, comemora o primeiro gol marcado no São Paulo

Fluminense: Diego Cavalieri; Wallace, Gum, Lean-
dro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Jean e Wagner (Di-
guinho); Thiago Neves (Matheus Carvalho), Rafael
Sobis e Fred (Rafael Moura) Técnico: Abel Braga

• Gols: Leandro Euzébio aos 35 e Cícero aos 43 minutos do 1o tempo;
Fred aos 4 minutos do 2o tempo  • Arbitragem: Heber Roberto Lopes
(PR), auxiliado por Nadine Camara Bastos (SC) e Bruno Boschilia (PR)

São Paulo: Rogério Ceni; João Filipe (Paulo Assun-
ção), Rafael Toloi e Rhodolfo; Douglas, Denilson,
Maicon (Willian José), Jadson e Cortez; Cícero (Ca-
semiro) e Ademilson. Técnico: Ney Franco

2
1

x
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Depois da vitória histórica
contra a Rússia nas quar-
tas de final, a Seleção Bra-
sileira feminina de vôlei
garantiu ontem, com
tranquilidade, a vaga na
decisão nos Jogos Olímpi-
cos de Londres. O Brasil
armou uma verdadeira
muralha e, sem muito tra-
balho, derrotou o Japão
por 3 sets a 0, parciais de
25/18, 25/15 e 25/18 – com
incríveis 14 pontos marca-
dos de bloqueio.

Além da força na rede, o
Brasil contou com Dani
Lins inspirada, que distri-
buia o jogo com eficiência
entre as atacantes brasi-
leiras. A mão pesada e cer-
teira de Sheilla, Fê Garay
e Fabiana, além do talento
de Thaisa e Jaqueline, fi-
zeram com que as japone-
sas não se encontrassem
na defesa – ponto forte da
equipe.

Agora, na finalíssima,
uma pedreira. A equipe
vai reeditar a decisão dos
Jogos de Pequim-2008
contra os Estados Unidos
– que atropelaram as sul-

coreanas na outra semifi-
nal, também por 3 sets a
0. O duelo está marcado
para amanhã, às 14h30
(horário de Brasília). 

Em Londres, as seleções
já se encontraram na pri-
meira fase, com vitória
para as americanas por 3
sets a 1. Na ocasião, entre-
tanto, a equipe brasileira
passava por dias de crise e
ainda sofria com a descon-
fiança. Só que o cresci-
mento do time verde e
amarelo durante a compe-
tição olímpica é inegável
e visível.

Há quatro anos, na deci-
são de Pequim, o time do
técnico José Roberto Gui-
marães conquistou o ouro
ao bater as rivais america-
nas. Caso vença outra vez,
o treinador se tornará tri-
campeão olímpico, já que
levou a medalha também
em Barcelona-1992, mas
no comando do time mas-
culino.

Com autoridade, Seleção feminina
de vôlei derrota Japão por 3 a 0 e
fará a final contra os Estados Unidos

José Roberto pode levar o 3º ouro

Jogadoras fizeram a festa na quadra após a vitória 

sobre o Japão, que levou o Brasil à decisão olímpica

esporte22 www.readmetro.com
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Rumo à final

WILSON DELL’ISOLA
METRO SÃO PAULO

Bolt cruza a linha de chegada e se torna uma lenda

Não teve para ninguém
na final dos 200m rasos,
ontem, no Estádio Olím-
pico de Londres. O jamai-
cano Usain Bolt – sempre
ele – cravou 19s32 em sua
prova favorita e conquis-
tou a medalha de ouro.
Soberana, a Jamaica em-
placou o restante do pó-
dio, com Yohan Blake,
prata (19s44) e Warren
Weir (19s84).  

A vitória fez Bolt, que,
em Londres, já havia ven-
cido os 100m no domin-
go, se tornar o primeiro
corredor a vencer os
100m e os 200m em duas
Olimpíadas consecutivas.
Além da dobradinha indi-
vidual, em Pequim-2008
ele também ganhou o ou-
ro no revezamento 4 x
100m – prova que dispu-
tará nos Jogos de Londres
a partir de hoje.

“Fiz o que queria. Ago-
ra eu sou uma lenda. Eu
não tenho nada a provar.
Mostrei ao mundo que
sou o melhor e, agora, só
quero me divertir”, disse.

Aos 25 anos, o homem
mais rápido do mundo de-
tém os recordes tanto dos
100m quanto dos 200m.

METRO
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Diogo Silva per-
deu a disputa do
bronze no taek-
wondo (até 68kg)
após sofrer um
golpe no último
segundo. METRO

Poliana Okimoto
abandonou a ma-
ratona aquática de
10 km após sofrer
hipotermia duran-
te a prova. METRO

Os EUA, da goleira
Hope Solo, bate-
ram o Japão por 
2 x 1 e conquista-
ram o ouro no fu-
tebol feminino. 

METRO

1

2

3

2

1

3

QUADRO DE MEDALHAS

1º EUA 39 25 26

2º CHINA 37 23 19

3º GRÃ-BRE. 24 13 14

4º RÚSSIA 12 21 23

5º COR. SUL 12 7 6

6º ALEMAN. 10 15 10

7º FRANÇA 8 9 12

8º HUNGRIA 8 4 3

9º ITÁLIA 7 6 6

10º AUSTRÁ. 6 13 10

25º BRASIL 2 2 7

Ouro Prata Bronze
País

Uma das grandes esperan-
ças de ouro do Brasil nos
Jogos de Londres não vin-
gou. Em final bastante
equilibrada no vôlei de
praia, Alison e Emanuel  fo-
ram superados pelos ale-
mães Julius Brink e Jonas
Reckermann por 2 a 1, com
parciais de 21/23, 21/16 e
14/16). Com a derrota na
decisão, a dupla brasileira
– que era  considerada fa-
vorita para o ouro – teve
que se contentar com a
medalha de prata .

Com a segunda posição
no pódio, Emanuel perdeu
a chance de ingressar no
grupo de brasileiros com
dois ouros olímpicos, que
têm o triplista Adhemar
Ferreira da Silva, os jogado-
res de vôlei Maurício e Gio-
vane e os velejadores Ro-
bert Scheidt, Torben Grael

e Marcelo Ferreira. 
“É muita alegria. É mui-

to gratificante ver todo o
Brasil torcendo enquanto
nós lutamos e temos a pos-
sibilidade de dar uma me-
dalha para o nosso país. Es-
ses 20 dias aqui na Inglater-
ra foram maravilhosos. A
arena lotada, esse espetá-
culo, lutamos até o fim. A
medalha não é a que gente
esperava. Queríamos o ou-
ro, mas você vê, pelo nível,
que em final qualquer re-
sultado vale”, afirmou
Emanuel.

Julius Brink e Jonas Rec-
kermann também foram
carrascos da outra dupla
brasileira na modalidade,
Ricardo e Pedro Cunha. Os
alemães despacharam a du-
pla nas quartas de final,
vencendo por 2 a 0. 

METRO

Prata aos guerreiros

Reckermann e Alison (de branco) disputam bola na rede

RYAN PIERSE/GETTY IMAGES

O raio caiu duas vezes
STU FORSTER/GETTY IMAGES

ELSA/GETTY IMAGES/REUTERS
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A volta do

O tamanho do feito históri-
co de conquistar o primei-
ro ouro da ginástica artísti-
ca do Brasil nos Jogos Olím-
picos ainda está sendo en-
tendido pelo dono da me-
dalha, o atleta Arthur Za-
netti, que nasceu e treina
em São Caetano.

O ginasta chegou ontem
ao país e não escondeu a
surpresa de ser o mais no-
vo herói do esporte nacio-
nal. “A ficha está caindo
desde o embarque em Lon-
dres. Muitas pessoas pedi-
ram para tirar foto no
avião. Até me assustei”.

Ouro nas argolas, Zanet-
ti saiu do aeroporto direto
para entrevista coletiva e
declarou que é praticamen-
te impossível trocar São
Caetano para treinar em
outra cidade.

Já no ABC, o ginasta des-
filou em carro aberto do
Corpo de Bombeiros ao la-
do do técnico e de familia-
res, e foi recebido com fes-
ta. As crianças foram dis-
pensadas da aula. Do alto
dos prédios ou no chão, a
população de São Caetano
parou para saudar o seu
campeão. METRO ABC

Dono da inédita medalha de ouro
da ginástica para o Brasil, Arthur
Zanetti tem recepção de herói no ABC

esporte 23www.readmetro.com
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O atleta

Arthur Nabarrete Zanetti

idade: 22 anos (16/04/90)
peso: 62 quilos
altura: 1,56 cm
onde nasceu: São Caetano
clube: SERC Santa Maria
aparelho: argolas

Principais títulos:

Ouro nas Olimpíada de
Londre 2012
Campeão do Pré-Olímpico
de Londres 2012
Ouro na Copa do Mundo
de Oseijek (Croácia) 2012
Campeão na Copa do Mun-
do de Maribor (Eslovênia)
2012
Ouro na Copa do Mundo
Ghent (Bélgica) 2012

Com medalha no peito, atleta 
desfilou em carro 

dos Bombeiros pelas ruas 
de São Caetano campeão

ANDRÉ AMERICO/METRO ABC
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